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RESUMO: Este trabalho objetiva identificar fatores de sucesso que influenciam a gestão de projetos no
setor público. É uma pesquisa aplicada, exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa.
Integram o universo desta pesquisa doze instituições pertencentes ao serviço público tais como TJSE, UFS,
IFS, DATAPREV, TRT, TJPE. São 49 sujeitos que forneceram dados através de questionários e entrevistas.
A pesquisa está em andamento, mais especificamente na fase de organização e análise dos dados. Houve
a categorização dos dados identificando-se: 1- fatores de sucesso de projetos; 2 – fatores de insucesso de
projetos; 3 - características pessoais do gerente importantes para o sucesso do projeto.
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ABSTRACT: This paper aims to identify factors that influence successful project management in the public
sector. It is an applied research, exploratory, with qualitative approach. Comprise the universe of this
research twelve institutions belonging to the public service such as TJSE, UFS, IFS, DATAPREV, TRT, TJPE.
Are 49 subjects who provided data through questionnaires and interviews. The research is ongoing, more
specifically in the process of organizing and analyzing data. There was the categorization of data
identifying: 1 - success factors of projects; 2 - failure factors of projects; 3 - the manager&39;s personal
characteristics important to the success of the project.
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1. Introdução

Saynisch (2010) argumenta que as mudanças fundamentais nas ciências oferecem novas perspectivas
para a gerência da complexidade. Com esse aumento da complexidade na sociedade, na economia, e na
tecnologia, são exigidas novas e apropriadas organização e gerência. Saynisch também comenta sobre a
dinâmica, a instabilidade, pois o desenvolvimento de mundo e da sociedade com seus mercados,
tecnologias, povos e organizações não é previsível (isto é, estável e linear). Na vida real é instável e
não-linear. Isso também exige uma inovação da gerência, pois os métodos tradicionais e o pensamento
mecanicista perdem sua eficiência.

Este trabalho objetiva identificar fatores de sucesso que influenciam a gestão de projetos no setor público.
É uma pesquisa aplicada, exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa. Integram o
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universo desta pesquisa doze instituições pertencentes ao serviço público: Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe(TJSE), Universidade Federal de Sergipe(UFS), Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social (Dataprev), Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), Instituto Federal de
Sergipe (IFS), Banco do Estado de Sergipe S/A (Banese), Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte (MPRN), Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura de Aracaju (Semad/PMA), Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região (TRT/SE). São 49 sujeitos que
forneceram dados através de questionários e entrevistas. A pesquisa está em andamento, mais
especificamente na fase de organização e análise dos dados.

A seguir tem-se delineamento sobre os tópicos Gestão de Projetos, Fatores de Sucesso, Gestão no Setor
Público e Gestão de Pessoas no Serviço Público, para que estes conceitos sejam apresentados e analisados
a fim de apoiar a análise e conclusão da pesquisa.

2. Gestão de projetos

Kerzner (2006) afirma que projeto se trata de um empreendimento com objetivo identificável, que
consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade.

Segundo Kerzner (2006), a gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, programação e
controle de uma série de tarefas integradas, de forma a atingir seus objetivos com êxito, para benefício
dos participantes do projeto. O PMI (2008), por sua vez, afirma que “o gerenciamento de projetos é a
aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender
aos seus requisitos”.

Para Santos (2009), o novo modelo de organização, centrado no conhecimento e no capital humano,
requer um novo comportamento gerencial. O papel principal do gerente não é executar, mas conseguir
que todas as equipes envolvidas o façam. “O gerente deve estar preparado para gerar o comprometimento
com os objetivos organizacionais, estabelecidos no plano estratégico do negócio e planejar junto com sua
equipe como fazer para alcançá-los, sem perder de vista a missão da organização.” Segundo Kerzner
(2002), o mundo está reconhecendo a importância da gestão de projetos e seu impacto na lucratividade
da empresa. Para o autor, os gerentes de projetos devem ter autoridade para agir como catalisadores das
mudanças e da melhoria de qualidade dentro das empresas, desempenhando papéis centrais quanto ao
cumprimento das metas da organização.

Segundo Oliveira (2007, apud CARVALHO, 2010), assim como a tecnologia e os negócios, a gestão de
projetos vem passando por uma profunda mudança de paradigma – da abordagem rígida e mecanicista
derivada da engenharia, para abordagens dinâmicas e flexíveis que consideram a necessidade de
adaptabilidade às constantes mudanças vivenciadas nos ambientes organizacionais.

Um dos papéis do gerente de projetos é motivar as pessoas que trabalham com ele. Segundo Sommerville
(2007), “Motivação significa organização do trabalho e ambiente de trabalho de forma que as pessoas se
sintam estimuladas a trabalhar tão eficientemente quanto possível”. Maslow (1954, apud SOMMERVILLE,
2007) sugere que pessoas são motivadas pela satisfação de suas necessidades e que estas estão
organizadas em níveis. Os níveis mais baixos dessa hierarquia representam as necessidades fundamentais
como se alimentar, dormir, etc., bem como a necessidade de se sentirem seguras em um ambiente. As
necessidades sociais são as alusivas ao sentir-se parte de um grupo social. As necessidades de autoestima
se referem à necessidade de se sentir respeitado pelos outros, e as necessidades de autorrealização são
relativas ao desenvolvimento pessoal. As prioridades humanas são satisfazer as necessidades de nível
baixo antes das necessidades mais abstratas, de nível mais alto.

O objetivo da gerência de projetos é assegurar o sucesso dos mesmos. E este sucesso é subjetivo,
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depende da perspectiva de quem está medindo (JHA; IYER, 2006). Dessa forma, o próximo item discorre
sobre o que a literatura define como fatores relevantes para o sucesso do gerenciamento de projetos, e
consequente sucesso dos projetos.

3. Fatores do Sucesso

O IPMA[1] (2006) define que informações relevantes para o sucesso do gerenciamento do projeto são
obtidas a partir da clareza de alguns elementos técnicos (partes interessadas, requisitos e objetivos do
projeto, riscos e oportunidades, qualidade, trabalho em equipe, estrutura do projeto, controle e relatórios
e comunicação), alguns elementos comportamentais (autocontrole, distensionamento e orientação para
resultados) e alguns elementos de contexto (orientação para o projeto, programa e portfólio, e para o
negócio).

As causas das falhas ocorridas em projetos apresentam evidências de mudanças ao longo da evolução da
gestão de projetos. Inicialmente, gastava-se tempo demais no planejamento e nas estimativas, e então
quando o projeto fracassava, apontavam como falhas o mau planejamento, estimativas mal definidas,
programação inadequada e impropriedade de recursos. Depois, começou-se a perceber a importância do
lado comportamental da gestão de projetos. Ainda se acreditava que a maioria dos fracassos era
quantitativa, mas se reconhecia a possibilidade de um fracasso comportamental. Já na década de 90, as
análises pós-projeto indicavam que os fracassos eram mais comportamentais que quantitativos.
Possivelmente, desde o início, havia mais falhas comportamentais, porém não se convencia disso.
Atualmente, a gestão de projetos direciona-se cada vez mais para questões comportamentais, em função
desses fracassos (KERZNER, 2006).

Nas últimas três décadas, a fim de identificar as variáveis ou condições que levam ao sucesso de projetos,
muitos autores se utilizaram de linhas de pesquisas distintas e inúmeros trabalhos sobre o tema foram
publicados. Dentre estas linhas, um grande número de publicações está relacionado com fatores críticos de
sucesso (FORTUNE; WHITE, 2006), modelos de referência e métodos de gerenciamento de projetos (LING
et al, 2009), atividades de coordenação para o sucesso (JHA; IYER, 2006), modelos de maturidade em
gerenciamento de projetos (JIANG et al, 2004) e escritórios de gerenciamento de projetos (DAI; WELLS,
2004; BERSSANETI, 2011).

Como consequência desse movimento, as organizações passaram a visar diversas características
referentes ao gerenciamento de projetos, tais como: estrutura organizacional, metodologias, processos,
atividades, ferramentas e técnicas para o gerenciamento de seus projetos. Algumas empresas
desenvolveram e implantaram essas características com metodologia própria, e outras seguiram métodos
e modelos pré-concebidos e reconhecidos no mercado como: PMBok (PMI, 2008) – publicado pelo PMI dos
Estados Unidos, CMMI-DEV The capability maturity model for development (SEI, 2006) – publicado pelo
Software Engineering Institute (SEI), dos Estados Unidos; ICB – IPMA Competence Baseline (IPMA, 2006),
da International Project Management Association da União Européia; e APM Body of Knowledge (APM,
2006) – publicado pela Association for Project Management (APM), do Reino Unido.

Uma das linhas de pesquisa, iniciada há três décadas, focou em identificar os Fatores Críticos de Sucesso
(FCS) nos projetos, onde o apoio da gerência sênior foi o fator crítico mais citado na literatura (FORTUNE;
WHITE, 2006).

Em outra vertente, pesquisas apontam correlações positivas entre sucesso e adoção de modelos de
referência, utilizando guias e manuais que reúnem métodos, práticas e processos de gerenciamento de
projetos, para obter melhores resultados (LING et al. 2009).

Sobre as atividades executadas pelo gerente de sucesso, Jha e Iyer (2006) identificaram 20 (vinte) itens
de coordenação importantes para o sucesso, dentre uma lista inicial de 59 (cinquenta e nove) atividades.
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Todavia, há pouca evidência estatística de que essas atividades são condicionantes de sucesso.

Alguns autores descrevem e ilustram a implantação dos modelos de maturidade prevalecentes em
gerenciamentos de projetos (JIANG et al., 2004; THOMAS; MULLALY, 2007) o que proporciona valor
prático significativo para organizações que desejam se envolver num esforço de melhoria baseado nesses
modelos de maturidade. Porém existe uma lacuna de pesquisa empírica publicada sobre estes estudos,
enfatizando a necessidade de trabalho que investigue a maturidade em gerenciamentos de projetos ou que
reporte importantes problemas de medição ou aperfeiçoamento desta maturidade, bem como os
resultados obtidos com a sua implantação (BERSSANETI, 2011).

Com o intuito de avaliar o relacionamento entre maturidade em gerenciamento de projetos e sucesso dos
projetos, alguns estudos foram publicados nas últimas décadas. Porém há evidências limitadas sobre a
existência de relação entre maturidade e sucesso (THOMAS; MULLALY, 2007).

Sobre escritório de gerenciamento de projetos, do inglês Project Management Office (PMO), pode-se
definir como uma entidade organizacional estabelecida para gerenciar um projeto específico ou uma série
de projetos, usualmente comandados por um gerente de projetos ou de programas. Também é chamado
de centro de excelência ou centro de expertise. Objetiva assessorar gerentes de projetos, times e outros
de vários níveis de gestão em assuntos estratégicos, implantando princípios de gestão de projetos,
práticas, metodologias, ferramentas e técnicas (DAI; WEELS, 2004).

Dai e Weels (2004) evidenciaram que em organizações que têm um PMO o desempenho de projetos é
melhor comparando-se às organizações que não têm. Mas os resultados desta pesquisa não alcançaram
significância estatística e há poucas evidências de relações diretas entre a implantação do PMO e a
melhoria de resultados de projetos. Neste âmbito, Berssaneti (2011) verificou em sua pesquisa que, em
organizações brasileiras, a ausência de um escritório de gerenciamento de projetos contribui com o
aumento da probabilidade de sucesso nos projetos. O autor comenta que possivelmente as empresas
brasileiras estejam utilizando os escritórios de gerenciamento de projetos erroneamente, burocratizando a
forma de gerenciar os projetos através de procedimentos e documentos desnecessários. Ademais, pode
haver falta de conhecimento e experiência de quem operacionaliza os escritórios, através da criação do
PMO antes da capacitação e treinamento de pessoal.

Os resultados obtidos no estudo de Vezzoni et al.(2011) mostram que a presença de fatores como o
suporte da alta administração, a preparação para enfrentar riscos, o empowerment, o gerenciamento de
requisitos, o gerenciamento de mudanças e a comunicação eficiente contribuem significativamente para
explicar o desempenho em projetos.

Entende-se por empowerment a idéia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes
permitem tomar decisões e participar ativamente da organização. Culturas participativas e abertas nas
organizações fomentam a disseminação e o compartilhamento do poder com os seus membros, abrindo
mão do controle centralizado, o que se mostra viável promovendo rapidez, flexibilidade e capacidade de
decisão da organização.

Procurando mostrar a importância das pessoas para o sucesso dos projetos das organizações, Paul
Dinsmore (2005) comenta que ao conduzir seminários internacionais de gerenciamentos de projetos,
invariavelmente o grupo de participantes identifica que pelo menos 50% dos problemas que contaminam
seus projetos são, total ou parcialmente, comportamentais por natureza. Para Paul essa constatação é
previsível, uma vez que:

[...] as pessoas são a causa de tudo que acontece nos projetos. Elas coordenam, gerenciam, delegam,
desempenham, processam, decidem, aprovam, resolvem problemas e executam todas as atividades de
assistência, persuadindo ou complicando os projetos ao longo dos seus cursos previstos (DINSMORE,
2005).
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Mansur (2009) cita que o gerenciamento de um projeto que busca o sucesso deve seguir metodologias ou
modelos que melhorem os processos e habilidades das corporações no desenvolvimento, na compra ou na
manutenção de produtos ou serviços. Dessa forma, exemplifica que o CMMI (Capability Maturity Model
Integration) se baseia em Áreas de Processos que são as melhores práticas de uma área específica que
satisfazem um conjunto de métricas. Assim, os principais fatores de sucesso englobam capacidade de
definição e gerenciamento de orçamento, mudança, treinamentos e transição de disponibilização. É
considerada essencial a busca pela melhoria contínua que segue o modelo cíclico das fases: planejar,
fazer, conferir e atuar com melhorias. Dessa forma, presume-se que o gerente de projetos precisa
apresentar características tais como: Capacidade Cognitiva, Comunicabilidade, Delegabilidade, Firmeza,
Foco no Conhecimento, Formalismo, Objetividade, Organização, Pró-atividade e Transparência.

Pereira (2008) propôs um modelo onde são apresentados doze aspectos que influenciam no sucesso de
projetos: Confiança, capacidade de Gerenciamento, Aprendizagem, Planejamento, Eficiência, Controle de
Interferências, Eficácia, Sinergia, Moral da Equipe, Realização de Mudanças, Maturidade da Equipe,
Retenção da Equipe.

Conforme Santos (2009), para obter sucesso em projetos, é imprescindível a preocupação com a equipe, e
neste âmbito, o trabalho desta autora propôs algumas boas práticas aplicadas à integração das etapas de
contratação, montagem e desenvolvimento de equipes em empresas públicas. São elas:

• Para a etapa de contratação de pessoas, no currículo do candidato, valorizar: 1 - participação em
cursos, palestras e eventos, referentes aos conhecimentos específicos do negócio da empresa; 2 -
experiência profissional na área de negócio; 3 -participação como voluntariado em ONGs
regulamentadas; 4- conhecimentos de relações interpessoais.

• Para a etapa de montagem de equipe providenciar: 1 - capacitação gerencial voltada para as
relações interpessoais; 2 - investimento em tecnologias atuais e capacitação técnica para o uso
destas; 3 - desenvolver um trabalho de conscientização dos funcionários (iniciando pelos gerentes)
para que entendam os avanços ocorridos na sociedade e seus reflexos no serviço público,
contribuindo para efetivar as mudanças necessárias; 4 - realização de ações motivadoras para
todos; 5 - contratação de mão de obra especializada; 6 - Análise do currículo logo que o funcionário
chega à empresa, para identificar potencialidades e itens a complementar.

• Na etapa de desenvolvimento da equipe: 1 - estimular o trabalho em equipe; 2 - despertar no
funcionário a importância da participação em cursos, palestras e eventos; 3 - despertar no
funcionário a importância da pontualidade e assiduidade na empresa; 4 - realização de reuniões
periódicas; 5 - contratação de empresa terceirizada qualificada; 6 - capacitação permanente; 7 -
proporcionar atividades motivadoras; 8 - cursos de capacitação de relações interpessoais; 9 -
realização de eventos sociais com o envolvimento de todos; 10 - investimento na qualidade de vida
dos funcionários; 11 - trabalho de conscientização de que o conhecimento construído poderá levar o
funcionário a galgar outras posições na empresa.

Neste ínterim, comenta-se também sobre a importância da qualidade de vida dos funcionários, pois esta
influencia no desenvolvimento pessoal, técnico e na execução das tarefas laborais. Segundo Monaco
(2000), ao falar em Qualidade de Vida Total, fala-se em democratização do ambiente de trabalho e
satisfação do trabalhador, em direção à busca para "humanizar as relações de trabalho na organização,
mantendo uma relação estreita com a produtividade e principalmente com a satisfação do trabalhador no
seu ambiente de trabalho. Constitui-se, ainda, em condição de vida no trabalho, associada ao bem-estar, à
saúde e à segurança do trabalhador". Ainda nessa concepção, a qualidade de vida em geral inclui a
conquista da cidadania por parte do trabalhador, mantendo "‘uma relação direta e atávica com a
democratização industrial", enquanto compartilhamento do poder de decisão entre gerências e
trabalhadores, assumindo-se uma forma de participação plena em todos os níveis decisórios.

4. Gestão no setor público
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Hassounah (1997) comenta sobre estudos que indicam características distintivas das organizações e
gerências públicas em relação ao setor privado. Dividem-se em três categorias:

1. Fatores ambientais:

• Por não possuir indicadores tais como preços, lucros, participação no mercado, o processo de
tomada de decisão é diferenciado, e assim é ainda baixo o incentivo para se reduzir custos,
aumentar a eficiência e melhorar o desempenho operacional;

• A presença de inúmeros instrumentos legais, do poder legislativo ou da hierarquia executiva,
estabelece limitações a nível operacional, estimula a proliferação formal de controles administrativos
e introduz fontes externas de autoridade e de influência com grande fragmentação entre as
mesmas;

• A presença de influências políticas externas determina diversos mecanismos a serem adotados
durante a tomada de decisões, tais como barganha política, lobby, grupos de interesse e pressão
através da opinião pública, além de estabelecer a necessidade de se obter suporte político para que
se possa implementar as ações desejadas.

1. Interação entre as Organizações e o Ambiente:

• Os bens ou serviços públicos produzidos pelas organizações públicas não são facilmente transferidos
para o consumo a preço de mercado;

• A participação da sociedade se configura como mandatória, uma vez que o governo possui poderes
únicos e muitas vezes é o único provedor de um determinado bem ou serviço;

• As atividades governamentais frequentemente exercem um grande impacto na população e
possuem alto significado simbólico.

3. Função, estrutura e processos das organizações:

• Difícil avaliação de desempenho organizacional devido à multiplicidade de objetivos à existência de
metas conflitantes;

• Gerentes do setor público exercem função politizada, expõem-se mais ao meio político, enfrentam
frequentemente situações de crise e são desafiados a acomodar relações políticas com funções
gerenciais / operacionais;

• As limitações institucionais e influências políticas externas podam a autonomia e a flexibilidade dos
gerentes para tomada de decisões;

• Os níveis mais altos de gerência pública tendem a burocratizar processos de revisão e aprovação, e
usam mais frequentemente regulamentos formais para controlar os níveis subordinados;

• A alta rotatividade de gestores públicos devido a eleições ou nomeações provoca dificuldades
maiores para a implementação de estratégias e inovações;

• Existe a percepção no setor público de que a relação entre desempenho profissional e incentivo é
mais fraca do que a existente no setor privado, uma vez que estudos indicam que funcionários
públicos se sentem administrativamente limitados quanto aos termos de incentivos extrínsecos tais
como salário, promoção e ação disciplinar.

• Funcionários públicos valorizam mais a oportunidade de servir à população do que meramente a
existência de incentivos monetários; entretanto, os níveis de satisfação ao trabalho e de
engajamento organizacional são menores no setor público que no privado.

Considerando as peculiaridades das organizações públicas, é notável a necessidade de emergir para uma
modernidade na gestão. Em busca de avanços, a gestão pública tem aplicado diversas ações reformistas
como programas governamentais e redefinição de eixos estratégicos.

Inúmeras iniciativas baseadas em conceitos de qualidade total têm sido desenvolvidas para se melhorar o
desempenho das organizações governamentais na prestação de serviços à população. O envolvimento
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nestas iniciativas foi estimulado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), lançado
em 1990. Mais recentemente, Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento
dos Estados e do Distrito Federal (Pnage) e o Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados
e Municípios Brasileiros (Promoex) priorizaram a reconstrução da administração pública em suas variáveis
vinculadas ao planejamento, aos recursos humanos, à sua interconexão com as políticas públicas e ao
atendimento dos cidadãos. Para Abrucio (2007), a ação reformista da gestão pública considera as
questões centrais para a modernização do Estado brasileiro, sendo propostos quatro eixos estratégicos:
profissionalização, eficiência, efetividade e transparência/accountability; que estão explicados abaixo.

Alusivo à profissionalização da burocracia, há cinco questões importantes que devem nortear a
modernização administrativa. A primeira se refere à redução dos cargos em comissão, minimizando
brechas para a corrupção. A segunda é a profissionalização do alto escalão governamental, com escolha
através de processo transparente, divulgando o currículo e com controle ininterrupto. É interessante
também trazer profissionais do mercado e da academia para “oxigenar” a administração pública e
incorporar novas técnicas e conhecimentos, o que já vem sendo feito, mas tais escolhas poderiam ser
mais transparentes e mesmo competitivas. A terceira questão refere-se à redefinição e fortalecimento das
carreiras estratégicas de Estado. Um quarto aspecto referente à profissionalização diz respeito ao aumento
do investimento em capacitação dos servidores públicos. E, a construção de um novo relacionamento entre
o Estado e os sindicatos dos servidores públicos completa o quadro da profissionalização. Neste quesito, a
questão mais premente é a regulamentação do direito de greve, dando-lhe um caráter mais próximo da
negociação coletiva, com direitos e deveres mútuos para o governo e para os funcionários (ABRUCIO,
2007).

O segundo eixo estratégico é o da eficiência. Neste ínterim, uma questão-chave é a mudança na lógica do
orçamento, caracterizada pelo descompasso entre o planejamento mais geral de metas e a forma como a
peça é elaborada e executada anualmente. Um instrumento com grande potencial para elevar a eficiência
governamental no Brasil é o governo eletrônico, tornando mais transparente a escolha dos fornecedores
ou executores de serviços públicos, e que deve permitir ainda um acompanhamento da execução de tais
despesas, em tempo real. A eficiência, além de reduzir gastos governamentais, pode otimizar os recursos
à disposição do Estado e dos cidadãos. Vê-se que políticas de desburocratização podem reduzir os custos
das atividades estatais e, também, melhorar a vida da população, reduzindo seus custos de transação
para obter serviços públicos. Reforça-se que desburocratizar não só aumenta a eficiência como também
combate a corrupção e, principalmente, coloca os cidadãos em pé de igualdade (ABRUCIO, 2007).

A efetividade é outro eixo fundamental para uma visão de gestão de longo prazo, uma vez que as políticas
públicas cada vez mais têm seu desempenho avaliado pelos resultados efetivos que trazem aos cidadãos.
A gestão por resultados é hoje a principal arma em prol da efetividade das políticas públicas. Nesse
sentido, é preciso orientar a administração pública por metas e indicadores. A lógica segmentada das
políticas públicas deve também se transformar. Para tanto, ações intersetoriais e programas transversais
devem ser priorizados. Deve-se também aumentar o entrosamento entre os níveis de governo, uma vez
que os entes locais executam as ações, mas precisam de colaboração horizontal e vertical para ter
sucesso. Ademais, deve-se fortalecer a regulação dos serviços públicos, ressaltando que regular bem
significa não só garantir o caráter público dos serviços, mas também a sua qualidade (ABRUCIO, 2007).

Aumentar a transparência e a responsabilização do poder público constitui o último eixo estratégico desta
proposta de reformas, pois a administração pública brasileira será mais eficiente e efetiva quando puder
ser cobrada e controlada pela sociedade. Para tanto deve haver transparência e punição dos envolvidos
em corrupção. Tribunais de contas, conselhos de políticas públicas e ouvidorias precisam cumprir seus
papéis institucionais efetivamente, e também é necessário mudar o atual sistema político, pois atualmente
os partidos são muito distantes dos cidadãos, e parte significativa das legendas constitui apenas um
veículo eleitoral para políticos personalistas, consubstanciado no troca-troca partidário (ABRUCIO, 2007).

Para ocorrer uma modernização democratizadora é preciso criar entidades sociais independentes que
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aumentem e disseminem o conhecimento sobre as ações e os impactos dos programas governamentais,
principalmente entre acadêmicos, intelectuais e, universidade, pois é válido tanto para entender de forma
sistemática e sistêmica as políticas públicas, quanto para repassar à população, de maneira acessível,
indicadores e alternativas de políticas (ABRUCIO, 2007).

Considerando as teorias administrativas, a Teoria da Burocracia se caracteriza por uma abordagem
descritiva e explicativa. Diferente das teorias normativas e prescritivas que se preocupam em estabelecer
como o administrador deve lidar com as organizações, o modelo burocrático atém-se em descrever,
analisar e explicar as organizações, a fim de que o administrador escolha a maneira apropriada de lidar
com elas, levando em conta sua natureza, tarefas, participantes, problemas, situação, restrição etc.,
aspectos que variam intensamente (CHIAVENATO, 2000).

A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação
dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance
desses objetivos (CHIAVENATO, 2000).

As consequências desejadas pela burocracia se resumem na previsibilidade do funcionamento da
organização no sentido de obter a maior eficiência, e são obtidas a partir das características específicas do
modelo burocrático. Ademais, foi observada a existência das consequências imprevistas que levam à
ineficiência e às imperfeições, conhecidas como disfunções da burocracia. Toda disfunção é o resultado de
algum desvio ou exagero em cada uma das características do modelo burocrático.

Percebe-se que as disfunções da burocracia são enaltecidas pelos leigos, e por isso segundo o conceito
popular, a burocracia é entendida como uma organização onde o papelório se avoluma, impedindo
soluções rápidas ou eficientes, além de ser relacionada ao apego dos funcionários aos regulamentos e
rotinas, causando ineficiência à organização. Porém os cientistas têm dado ênfase aos resultados positivos
e às funções da organização burocrática.

Não há um tipo único de burocracia. Existem graus variados de burocratização, que são determinados por
dimensões, que para os estudiosos, são: divisão de trabalho baseado na especialização funcional;
hierarquia de autoridade; sistema de regras e regulamentos; formalização das comunicações;
impessoalidade no relacionamento entre as pessoas; seleção e promoção baseadas na competência
técnica. As empresas são portadoras de características do modelo burocrático em diversos graus das
dimensões da burocracia que variam independentemente.

A necessidade de fortalecer a imagem do serviço público junto à sociedade e de reorientar os mecanismos
de gestão para resultados tem provocado iniciativas voltadas para a redução das diferenças entre mercado
de trabalho público e privado. Neste sentido, Marini (2005) comenta sobre algumas tendências no
ambiente do emprego público:

• Um diferencial competitivo é a gestão do capital intelectual, que se dá através da mecanização ou
externalização do trabalho menos qualificado. Passa do “homo faber” para o “homo sapiens”;

• Flexibilidade dos regimes através da reconfiguração das jornadas de trabalho, estimulando novas
modalidades de trabalho virtual e à distância; para atender a incorporação massiva das mulheres no
mercado, a compatibilização da vida profissional com a pessoal, e aumentar a capacidade de
adaptação.

• Desafio de reconversão laboral para o governo, uma vez que há a redução do emprego nos níveis
operacionais e assim cresce a demanda por trabalho qualificado;

• Diversidade e flexibilidade dos contratos de trabalho, com redefinição e descentralização dos locais
de trabalhos substituindo a uniformidade e a padronização, típicas da era industrial.

O próximo item traz alusão à gestão de pessoas no setor público, discorrendo sobre conhecimentos
necessários para entender a cultura organizacional e os trâmites legais que circundam o sujeito desta
pesquisa.
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5. Gestão de pessoas no serviço público

Russo (2009) afirma que refletir sobre gestão de pessoas é pensar em gente, em mentalidade, em ação e
pró-ação. Nas palavras de Chiavenato (2004), “A Gestão de Pessoas é a função que permite a colaboração
eficaz das pessoas – empregado, funcionário, recurso humano, talento ou qualquer denominação utilizada
– para alcançar os objetivos organizacionais e individuais.”

O teórico Bergue (2007) define a gestão de pessoas no setor público como sendo: “Esforço orientado para
o suprimento, a manutenção e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em conformidade
com os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do ambiente em que se
inserem”. E acrescenta que para gerenciar pessoas no setor público é necessário estar mais atento à
questão legal e às condições que são oferecidas na empresa pública.

No âmbito da administração pública, a gestão de pessoas deve adequar-se às diferenças existentes em
relação ao setor privado, como a cultura organizacional e as previsões legais que instituem garantias e
prerrogativas àqueles que prestam serviço público. Neste sentido, Bergue (2007) destaca os servidores
públicos estatutários como sendo “aqueles que ocupam cargos públicos e cujo vínculo laboral com o ente
estatal é regulado por estatuto próprio – o estatuto dos servidores públicos, instituído na forma de lei
específica”. O regime estatutário possui determinadas peculiaridades. Neste regime o servidor é nomeado
através de um ato unilateral, ingressando numa situação jurídica já delineada, sem poder modificá-la, pois
são regidos por um estatuto que é uma lei. O regime estatutário foi introduzido no país em 1939, no
Governo de Getúlio Vargas e trouxe várias garantias para os servidores como a admissão apenas por
concurso público; fixação do número de cargos e dos vencimentos em lei; e estabilidade funcional. O
servidor estatuário tem estabilidade, mas não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.

A estabilidade tem sido alvo de críticas, pois muitos afirmam que o servidor, em razão desse direito, não
teme a perda do cargo e, assim, assume um comportamento de desleixo, absenteísmo, falta de
comprometimento e responsabilidade com o serviço. Todavia, outros fatores podem gerar o desempenho
insatisfatório de um servidor:

Se o servidor não desempenha suas atribuições a contento, o assunto deve ser tratado, em primeira
instância, como um problema de gestão (as potencialidades da pessoa não estão sendo bem geridas ou
utilizadas em benefício do interesse público). Outra possibilidade para explicar a baixa performance é a
dissonância entre o perfil da pessoa e aquele exigido para o desempenho do cargo. Por fim, tem-se a
dimensão pessoal do indivíduo, que pode envolver a passagem por fase ou situação específica que
comprometa seu desempenho profissional, entre outras possibilidades associadas à dinâmica
comportamental (BERGUE, 2007).

Quanto à admissão por concurso público, instrumento fundamental de seleção de preconizado no art. 37,
inciso II, da Constituição da República, tem-se definido que “A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. A instituição do concurso
público remete a uma forma mais democrática e criteriosa em se tratando de seleção de pessoas,
comparando-se à época em que os cargos eram ocupados a partir do apadrinhamento, paternalismo, entre
outras práticas. Porém, no decorrer dos anos, tem demonstrado uma ênfase maior para as características
técnicas em detrimento de outras, a exemplo das características pessoais, demanda que vem sendo
estudada e divulgada no mundo como uma necessidade primordial nas relações interpessoais inerentes ao
trabalho em equipe. Outro fator que precisa adequar-se à nova realidade refere-se ao crescimento da
rotatividade de servidores:

Alguns problemas têm sido detectados na seleção para órgãos públicos, entre outros se pode destacar a

Pág.9/13



constante necessidade de novas contratações em virtude daqueles selecionados nos concursos anteriores
terem almejado a aprovação em outros concursos em virtude do oferecimento de melhores condições de
trabalho e salarial. Este fato vem sendo corriqueiro nos órgãos públicos necessitando assim de uma
reflexão maior sobre possíveis reformulações ou abertura nos editais dos concursos públicos. (SANTOS,
2009)

Tanto na esfera privada como na pública, a tendência é administrar “com” pessoas, como parceiras da
organização, com ênfase em uma cultura participativa e democrática, com a utilização de mecanismos de
motivação e de realização pessoal, com a adequação das práticas e políticas de recursos humanos às
diferenças individuais das pessoas (CHIAVENATO, 2004).

Diante das grandes transformações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, é perceptível a necessidade
do investimento em pessoas que tenham perfil multifuncional e sejam detentoras não apenas de
conhecimentos técnicos relevantes para o desempenho de suas funções, mas também de habilidades e
atitudes compatíveis com os cargos a serem ocupados nas organizações. Assim, mostra-se relevante
instituir uma gestão por competências, que significa gerir as pessoas considerando seus conhecimentos,
habilidades e atitudes para cada cargo. Enfatizando as pessoas como recurso diferencial para o sucesso, a
essência da gestão de competências está em alinhar as pessoas e seus respectivos desempenhos e
competências às estratégias do negócio e metas organizacionais.

Conforme Amaral (2008), a gestão de pessoas por competências oportuniza a troca contínua de
competências, pois a organização transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, dentro ou fora da organização; e as
pessoas, por sua vez, ao desenvolverem suas competências individuais, transferem para a organização
seu aprendizado, dando-lhe condições para enfrentar novos desafios.

Na esfera federal, o Decreto n.º 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política e as Diretrizes para
o Desenvolvimento de Pessoal, incorporando o conceito de gestão por competências na Administração
Pública Federal (APF) direta, autárquica e fundacional. Conforme referido na Conferência Nacional de
Recursos Humanos da Administração Pública Federal – 2009, sobre Gestão por Competências e Avaliação
de Desempenho:

Essa nova abordagem tem entre seus objetivos: a adequação das competências requeridas dos servidores
aos objetivos das instituições; o desenvolvimento permanente do servidor público; a racionalização e
efetividade dos gastos com capacitação. Essas finalidades imprimem às organizações públicas o desafio do
estabelecimento de um novo referencial teórico e metodológico para a gestão do desenvolvimento.
(BRASIL-MPOG, 2009)

O Decreto nº 5.707/2006, no art.2º, inciso I, apresenta a noção de competência como desenvolvimento do
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos
servidores, visando ao alcance dos objetivos da organização.

A importância do investimento nas pessoas é destacada por Chiavenato:

Com a globalização dos negócios, o desenvolvimento tecnológico, o forte impacto da mudança e o intenso
movimento pela qualidade e produtividade, surge uma eloquente constatação na maioria das
organizações: o grande diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas decorre das pessoas
que nela trabalham. São as pessoas que mantêm e conservam o status quo já existente e são elas – e
apenas elas – que geram e fortalecem a informação e o que deverá vir a ser. São as pessoas que
produzem, vendem, servem ao cliente, tomam decisões, lideram, motivam, comunicam, supervisionam,
gerenciam e dirigem os negócios das empresas. Inclusive dirigem outras pessoas, pois não pode haver
organização sem pessoas. (CHIAVENATO, 2009)

A montagem de equipes tem forte influência no desempenho de qualquer projeto e pode contribuir de
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forma positiva ou negativa para seu sucesso. Algumas empresas consideram somente características
técnicas para a formação das equipes, outras se baseiam nas características pessoais, e há empresas que
ao formar equipes procuram analisar tanto os aspectos técnicos quanto os pessoais, com o intuito de
montar um ambiente de trabalho produtivo e com funcionários satisfeitos (SANTOS, 2009).

Segundo a pesquisa de Santos (2009), as características técnicas relevantes para formação de equipes de
sucesso que foram levantadas são: domínio técnico, cumpridor de metas e prazos, conhecimento do
negócio, seguidor de processos, visão gerencial, identificação com a empresa, facilitador do trabalho em
equipe e produtividade. As características pessoais significativas para uma equipe promissora são: clareza
nas ideias, equilíbrio na vida pessoal e profissional, comprometimento, otimismo, flexibilidade, mediador
de conflitos, autoconfiança, liderança, descentralizador, comunicação e automotivação. A autora cita
também os fatores limitantes na administração pública para montagem de equipes que são: cultura
organizacional ultrapassada, tecnologias e metodologias obsoletas, gestores sem liderança, funcionários
desmotivados, servidores desatualizados, quadro de servidores reduzido, resquícios de clientelismo e
paternalismo.

Para potencializar as habilidades dos componentes da equipe em busca de atingir os objetivos da
organização, é necessário introduzir conceitos de gestão por competência. Entretanto, segundo Amaral
(2007), para que uma organização implemente uma gestão de pessoas por competências, deverá
enfrentar mudanças organizacionais, desde o seu processo seletivo até seu sistema de remuneração, de
avaliação de desempenho, de treinamento e de desenvolvimento. Isto significa iniciar, acompanhar,
assessorar, medir resultados, dar feedbacks necessários, ter um planejamento estratégico condizente com
o projeto, definir as competências individuais e organizacionais que serão valorizadas.

Ademais, como forma de desenvolver conhecimentos, atitudes e habilidades, objetivando que as pessoas
se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, o treinamento deve ser proporcionado aos funcionários
(novos e antigos) da organização, como ressalta Chiavenato:

O treinamento não deve ser confundido com uma simples questão de realizar cursos e proporcionar
informação. Vai muito mais longe. Significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização
através do desenvolvimento continuo das pessoas que nela trabalham. Para tanto, é desejável criar e
desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças na
organização (CHIAVENATO, 2004).

1. Considerações finais

Até o momento foram realizadas 29 entrevistas, e 20 pessoas responderam o questionário on-line. Houve
a categorização dos dados identificando-se: 1- fatores de sucesso de projetos; 2 – fatores de insucesso de
projetos; 3 - características pessoais do gerente importantes para o sucesso do projeto.

É preciso mencionar que este trabalho apresenta como primeira limitação a escolha da amostragem ter
sido não probabilística, e ao tamanho da amostra analisada. Neste âmbito, Chalmers (1993) sugere que
tanto maior for o número de observações ou entrevistas, mais seguras seriam as conclusões. Todavia, isto
permite inferir que o conhecimento obtido a partir desta pesquisa é possivelmente replicável
genericamente, pois, por maior que seja a mostra, o número de observações, ou experimentos, sempre
será limitado.

Além da necessidade de finalizar esta pesquisa, para trabalhos futuros, propõe-se:

• Ampliar o número de empresas e participantes, em diferentes contextos, de forma a integrar novos
dados aos resultados aqui já apresentados;

• Definir um conjunto de práticas sugeridas à gestão sistêmica com foco no comportamento das
pessoas.
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